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ประกาศเทศบาลต าบลกอ้ 
เร่ือง  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 
********************************** 

  ตามที่  สภาเทศบาลตําบลก้อ ได้ประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี พ.ศ.2565 โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 2 การประชุม ข้อ 36 (3) 
สภาเทศบาลตําบลก้อ กําหนดสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 2565 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1  เดือนพฤศจิกายน  
พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2565   นั้น 

  บัดนี้  สภาเทศบาลตําบลก้อ ได้ประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
พ.ศ.2565 เมือ่วันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2565 ให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบโดยทั่วกัน  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕65 

  
 

    ลงชื่อ............................................... 
 (นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ) 
ประธานสภาเทศบาลตาํบลกอ้ 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ เวลา 09.00 น. 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาเทศบาลตาํบลกอ้ 
2. นายธนชั  มูลใจ รองประธานสภาเทศบาลตาํบลก้อ 
3. นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภาเทศบาลตําบลก้อ 
4. นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
5. นายอนิวัฒน์  สชุัย สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
6. นางสาวโชติกา  วงศ์แหว้น สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
7. นายวีระยุทธ    มาลา สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
8. นางสาคร   ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
9. นางราํพรรณ์   นนท์สุภี สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
10. นายปรีชา  รินท้าว สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
11. นายโสภณ  มาต ิ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
12. นางสาวนัฐมน  ทาเล่ สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 

 
ผู้มาร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
2. นายพชิญะ  สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
3. นายละออ  อู่ทรัพย์ รองนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
4. นายประทาน  หม่นสุ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจมาศ วันหลี เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลก้อ 
6. ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสจุริต ปลัดเทศบาลตําบลก้อ 
7. นางสาวอรมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสํานักปลัด 
8. นางสาวภัทรวดี  เจตน์จิรันตน์ ผู้อํานวยการกองคลัง 
9. นางลภัสรดา  ดงคําฟ ู ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นายสุขสวัฏดิ์  นันศ์ปูอม ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวภาวิณี  แต้คํา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวณัฐธ์ยาน์ อ่ินตา พนักงานจา้งหมาบริการ 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว เลขานุการสภา
เทศบาลตําบลก้อ เชิญนางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ ประธานสภาฯ กล่าวสวัสดีสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าที่
ประชุมและกล่าวเปิดการประชุม 
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เปิดประชุม เวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1.เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ -ตามที่  สภาเทศบาลตําบลก้อ ได้มีกําหนดการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 4 ประจําปี พ.ศ.2565 ตามกําหนดการประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 
4 ประจําปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565  
จึงได้เชิญสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อมาประชุมในครั้งนี้  และในการประชุมในวันนี้มีเรื่องให้ที่
ประชุมสภาพิจารณาดังนี้ 
1.เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลก้อ   
2.เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้อ ปี พ.ศ.
2561-2565 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3.เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลก้อ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 

 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 29 เดือน

สิงหาคม   พ.ศ.2565 ) 
ประธานสภาฯ -ตามที่เลขานุการสภาเทศบาลตําบลก้อ ได้จัดทํารายงานการประชุมสภาครั้งที่แล้ว สมัย

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2565 แล้วนั้น มีสมาชิกสภาท่านใดได้ตรวจสอบและมี
ความต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมในรายงานการประชุมหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง 

มติที่ประชุม -รบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3. กระทู้ถาม (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ  -มีท่านใดจะเสนอในวาระนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม   -ไม่มี 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4. เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแล้ว 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 5. เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

1.เรื่องการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลก้อเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการบริการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ เทศบาลต าบลก้อ   

ประธานสภาฯ -ตามที่ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลก้อ และบัดนี้ คณะกรรมการกองทุน
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หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลก้อ ได้ครบวาระการดํารงตําแหน่งของ
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลก้อแล้ว เพื่อให้
เป็นการปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานและบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลก้อ จึงต้องดําเนินการจัดให้มีการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่เทศบาลตําบลก้อ แทนคณะกรรมการกองทุนชุดเดิมที่ครบวาระ  

  ดังนั้น  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตําบลก้อ จึงมีหนังสือ
มายังประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ เพื่อขอให้สภาเทศบาลตําบลก้อ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกและ
มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 2 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลก้อ ตามประกาศคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พร้อมทั้งแจ้งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาล
ตําบลก้อทราบ เพื่อจะได้ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มีสมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือว่ามีข้อสงสัยหรือไม่ หากไม่มีท่านใดซักถามแล้ว ขอให้ที่
ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อทีละคน และขอผู้รับรองจํานวน 2 คน และจะได้ลงมติ
ให้ได้รับการคัดเลือกและมอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ จํานวน 2 คน ร่วมเป็น
คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลตําบลก้อ เชิญเสนอ
ได้ 

นายธนัช มูลใจ สท.เขต 1  –ขอเสนอชื่อนายวีระยุทธ มาลา สท.เขต 1 
     -นางสาคร ทาเล่ สท.เขต 2 ผู้รับรองคนที่ 1 
               -นางโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 1 ผู้รับรองคนที่ 2 
นางจีญาภรณ์  ทาฝัน้  สท.เขต 1  -ขอเสนอชื่อนายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว สท.เขต2 
     -นายวีระยุทธ มาลา สท.เขต 1 ผู้รับรองคนที่ 1 
     -นางลําพรรณ์ นนท์สุภี สท.เขต 2 ผู้รับรองคนที่ 2 
ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีสมาชิกท่านได้เสนอชื่อเพิ่มแล้ว ขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบให้บุคคลที่ถูกเสนอ

ชื่อนี้ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาล
ตําบลก้อ เชิญที่ประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลตาํบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลตาํบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  9.นางรําพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
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  12.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  

 
2.เรื่องรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลก้อ ปี พ.ศ.

2561-2565 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาเทศบาลตําบลก้อ และสมาชิกสภาเทศบาล

ตําบลก้อ ทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น 

และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้อ ได้
ดําเนินการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 เรียบร้อยแล้ว และเทศบาล
ตําบลก้อ ได้ส่งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มาเพื่อเสนอรายงาน
ต่อสภาเทศบาลตําบลก้อ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  ต่อไป รายละเอียด
ตามที่ได้นําส่งให้กับสมาชิกสภาทุกท่านแล้วนั้น เพื่อเป็นการนําเสนอรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี พ.ศ.2565 ขอมอบหมายให้
นางลภัสรดา  ดงคําฟู ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เป็นผู้นําเสนอต่อที่ประชุม
ให้ได้รับทราบและขอความเห็นจากสภาเทศบาลตําบลก้อตามระเบียบฯต่อไป 

นางลภัสรดา ดงค าฟู -เรียนประธานสภาและสมาชกิสภาเทศบาลตําบลก้อ ต่อไปขอนําเสนอรายละเอียด
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี พ.ศ.2565 มีดังนี ้

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑.๑.กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

  (๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

(๒)แบบที่  ๑  :การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมี
การดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

๑.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
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(๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (๒)  แบบประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม   
 ๑.๓.ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)แบบที่  ๒  :แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จํานวน   191  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้     จํานวน   101  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ 52.88  ของแผนยุทธศาสตร์             
๒.ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5 

๒.๑.กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ
ดําเนินการครบทุกข้ันตอน  

๒.๒.ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ

สําหรับแผนพัฒนาสี่ปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  100  คะแนน  
 (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้  5  คะแนน  

 ๒.๓.ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(๑)แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จํานวน   191  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุเทศบัญญัติ  จํานวน   100  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  52.35 ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒)ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดําเนินโครงการ  

  โครงการที่บรรจุในแผนพฒันาท้องถิ่น  จํานวน   191  โครงการ 
     สามารถดําเนินการได้       จํานวน  101  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  52.88  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๓.ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑.ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑.1.ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ได้  ๕  
คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดําเนินโครงการ   
 
4.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 4.๑.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 เทศบาลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ    อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้
สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐ
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หลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทําให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่
สามารถดําเนินการได้  การจราจรของถนบางสายมีรถเป็นจํานวนมากทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4.๒.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 เทศบาลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นําชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชน
เข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทํางาน  คนหนุ่ม
สาวอพยพไปหางานทําในตัวจังหวัด และส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทํา
ให้ขาดรายได้เสริมนอกภาคการเกษตร  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด สิ่งของราคาแพง  ขาดแหล่งเก็บกัก
น้ําเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนใน
ท้องถิ่น 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลก้อ  ได้กําหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล  
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กําหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจําเป็นและสําคัญในการนํามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่
ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับ
แผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อนําไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลก้อ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา
โดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล   
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๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทํา
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของเทศบาลมาจัดทําฐานข้อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาเทศบาล 

  

๒.๔  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาลที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาเทศบาล   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์               
การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
ส่วนที่ 1.ข้อมูลทั่วไป 
 1.1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
 1.2.รายงานผลการด าเนินงานระยะ  1 ปี (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน พ.ศ.๒๕๖5) 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี 
2565 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ

ปีงบประมาณ 
2565 

น าไปปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ด าเนินการตาม

แผนฯ  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้าง
พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

26 5 21 80.76 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตรสี
เขียว 

20 5 12 60.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพ
ชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

39 26 18 46.15 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20 3 7 35.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว 

37 20 18 48.64 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข
และการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

18 13 6 33.33 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
เทคโนโลยี 

31 28 19 61.29 

รวม 191 100 101 52.88 
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยหนองต่อม หมูท่ี่ 4 ตําบลก้อ  295,000.00 
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตําบลก้อ (สายบ้าน

นายแก่น) 
300,000.00 

3. โครงการก่อสร้างลําเหมืองลุ่มคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 300,000.00 
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 290,000.00 
5. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมู่บ้านบ้านก้อหนอง 42,750.00 
6. โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)บ้านก้อ

หนอง-บ้านก้อทุ่ง ตําบลก้อ (กองทุนพัฒนาไฟฟูาโรงไฟฟูาเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) 
200,000.00 

7. โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ สมทบโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตําบลก้อ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 2564) 

54,057.44 

8. โครงการเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ สมทบโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ(ไฟกิ่ง)
บ้านก้อหนอง-บ้านก้อทุ่ง ตําบลก้อ (เพิ่ม) (เงินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารที่ดีปี 
2564) 

58,035.32 

9. โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างเทศบาลตําบลก้อ (หินคลุก จํานวน 52 คิว) 47,200.00 
10. โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลก้อ (เงินรางวัล อปท.ที่มีการ

บริหารที่ดีปี 2564) 
198,000.00 

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 (งบเงินอุดหนุน) 488,000.00 
12. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 

(โครงการชุมชน งบกองทุนพัฒนาไฟฟูาโรงไฟฟูาเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก) 
250,000.00 

13. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (ห้วยต้นป๋อ) (งบเงินอุดหนุน) 300,000.00 
14. โครงการจ้างเหมาบริการเครื่องจักรดําเนินการขุดลอกตะกอนดินและถากถางวัชพืช

กีดขวางทางน้ําพร้อมขนทิ้ง หมู่ที่ 1,2,4 
79,000.00 

15. โครงการจ้างเหมาขุดดินระบายน้ําและขุดลอกตะกอนดินภายในรางระบายบ้านก้อ
จอก หมู่ที่ 3 

11,300.00 

16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 10,560.00 
17. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน 24,650.00 
18. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 7,452.00 
19. โครงการปรับเกลี่ยลานจอดรถหน้าอาคารสํานักงานปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและ

ถนนทางเข้าสํานักงานเทศบาลตําบลก้อ 
14,300.00 

20. โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําบาดาลขนาดใหญ่ เทศบาลตําบลก้อ และ
บ้านก้อหนอง (สนง.ทรัพยากรน้ําบาดาลลําปาง) 

สนง.ทรัพยากรน้ําฯ 

21. โครงการปรุงปรับสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร ไม่ใช้งบประมาณ 
รวม 2,970,304.76 
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2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง 10,000.00 
2. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 10,000.00 
3. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพปลาย่างรมควัน 10,000.00 
4. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแปรรูปและถนอมอาหาร 10,000.00 
5. อุดหนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทําผ้านวมด้วยมือตําบลก้อ 10,000.00 
6. โครงการส่งเสริมการทําเกษตรปลอดภัย (ก้อกรีนฟาร์ม) ไม่ใช้งบประมาณ 
7. โครงการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.0x8.2 เมตร กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 (กองทุนส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน) 

อบจ.ลําพูน 

8. โครงการธนาคารปลา (ประมงจังหวัดลําพูน) ไม่ใช้งบประมาณ 
9. โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตําบลก้อ พื้นที่

มาตรา 64 (สนง.ทรัพยากรน้ําบาดาลลําปาง) 
สนง.ทรัพยากรน้ําฯ 

10. โครงการฝึกอบรมการจักสานเส้นพลาสติก (ตะกร้า) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ราชภัฏลําปาง 
11. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ การพัฒนาเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยน้ําว้าและฟักทองตําบลก้อ) 
มทร.ลําปาง 

12. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากสารสกัดเหง้าขมิ้นและผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายและ
การพัฒนาการบริหารการผลิตกรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง ส าหรับตลาดกลุ่มลูกค้าผู้สูงวัย ภายใต้บริบทการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รวม 50,000.00 
 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

 ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,798,800.00 
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,596,600.00 
3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 96,000.00 
4. โครงการปูองกันการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 19,998.00 
5. โครงการสานเสวนาเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ตําบล

ก้อ 
4,932.00 

6. โครงการสนับสนุนรถรับ-ส่งเด็กผู้ด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล 73,819.00 
7. โครงการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) 8,232.00 
8. โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และระงับอัคคีภัยบนท้องถนน 15,732.00 
9. โครงการซักซ้อมการอพยพกรณีฉุกเฉินในสถานศึกษา 10,000.00 

10. โครงการอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 8,500.00 
11. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส (สภาองค์กรชุมชน 376,200.00 



~ 12 ~ 
 

ตําบลก้อ) จํานวน 18 หลัง 
12. โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้สูงอายุด้อยโอกาส เทศบาลตําบลก้อ 184,415.00 
13. โครงการบ้านสบายเพื่อตายาย (การเคหะฯ) 130,000.00 
14. อุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอลี้ 10,000.00 
15. โครงการ การควบคุมการบริโภคยาสูบ เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุ

จราจรตําบลก้อ (สสส.) 
100,000.00 

16. โครงการการดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตําบลก้อแบบครบวงจรตําบลก้อ (สสส.) 100,000.00 
17. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตําบลก้อ (ศพ.อส.ต.ก้อ) ไม่ใช้งบประมาณ 
18. โครงการบริหารจัดการประสานงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตําบลก้อ 

(ศตส.ทต.ก้อ) 
ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 6,533,228.00 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานขับรถขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 108,000.00 
2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล 108,000.00 
3. โครงการบ้านก้อแซนท์บ็อค กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ฝายแม้ว) เทศบาล

ตําบลก้อ 
21,582.00 

4. โครงการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันในพื้นที่ตําบลก้อ 23,388.00 
5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันใน

พื้นที่ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน (เงินอุดหนุนจากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่ง
ประเทศไทย) 

99,700.00 

6. โครงการลําพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในตําบลก้อ 11,232.00 
7. โครงการชุมชนปลอดการเผาลด PM 2.5 ตําบลก้อ เทศบาลตาํบลก้อ อําเภอลี้ 

จังหวัดลําพูน (สสส.) 
100,000.00 

รวม 371,902.00 
 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชนและการท่องเที่ยว  

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการประชุมผู้ปกครอง ไม่ใช้งบประมาณ 
2. โครงการเผยแพร่งานวิชาการเด็กปฐมวัย  ไม่ใช้งบประมาณ 
3. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ไม่ใช้งบประมาณ 
4. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน อําเภอลี้ ไม่ใช้งบประมาณ 
5. โครงการพาน้องวัฒนธรรม 5,160.00 
6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 74,740.00 
7. โครงการอาหารกลางวัน  95,340.00 
8. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม)โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 372,075.60 
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9. โครงการอุหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านก้อจัดสรร 782,250.00 
10. โครงการอุดหนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร 66,524.74 
11. โครงการหล่อเทียนพรรษา 9,832.00 
12. โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมืองตําบลก้อ 70,000.00 
13. โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม

ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านก้อทุ่ง 
14,582.00 

14. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลีทันใจ(อุดหนุนวัดก้อยืน) 20,000.00 
15. โครงการประเพณีสรงน้ําพระธาตุสลีเวียงก้อ(อุดหนุนวัดก้อทุ่ง) 20,000.00 
16. โครงการประเพณีลอยกระทงตําบลก้อ (ยี่เป็ง)   20,000.00 
17. โครงการตัดหญ้าสองข้างทางพัฒนาและรักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว 10,000.00 
18. โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้เด็กปฐมวัยตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัด

ลําพูน (สสส.) 
100,000.00 

รวม 1,660,504.34 
 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 4 คน 432,000.00 
2. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก (สปสช.ทต.ก้อ) 11,600.00 
3. อุดหนุนโครงการพระราชด้านสาธารณสุขให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1 – 4 

หมู่บ้าน 
80,000.00 

4. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตําบลก้อ 432.00 
5. โครงการจัดซื้อทรายอะเบทเพื่อควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก (ทต.ก้อ) 34,800.00 
6. โครงการร่วมกันจัดตั้งศูนย์พักคอยและแยกกักตัวในชุมชน (โควิด) 30,150.00 

รวม 588,982.00 
 
7.ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยี 

ชื่อโครงการ เบิกจ่าย (บาท) 
1. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติแม่บ้านทําความสะอาดสํานักงานเทศบาลตําบลก้อ (2 

ราย) (สํานักปลัด) 
216,000.00 

2. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานหน้าที่สารสนเทศและเทคโนโลยี (กองยุทธศาสตร์และ
งบประมาณ) 

115,200.00 

3. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง) 108,000.00 
4. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองช่าง) 108,000.00 
5. โครงการจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านการเกษตร (สํานักปลัด) 108,000.00 
6. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 27,000.00 
7. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (สํานักปลัด) 108,000.00 
8. โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (สํานักปลัด) 108,000.00 
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9. โครงการจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา) 

108,000.00 

10. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตําบลก้อ ประจําปี 2564 19,000.00 
11. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้าง คุณธรรม 

จริยธรรมสําหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล
ตําบลก้อ 

10,000.00 

12. โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานประจําปีของเทศบาลตําบลก้อ 15,882.00 
13. โครงการวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) (สสส.) 50,000.00 
14. โครงการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลการเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 

ประจําปี 2564 
1,728.00 

15. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลตําบลก้อ ไม่ใช้งบประมาณ 
16. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่และประชาสัมพันธ์การชําระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การจักเก็บรายได้ของเทศบาลตําบลก้อ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

17. โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเงินและบัญชี ไม่ใช้งบประมาณ 
18. โครงการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ใช้งบประมาณ 
19. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ ไม่ใช้งบประมาณ 

รวม 1,102,810.00 
รวมทั้งสิ้น 13,277,731.10 

 
สรุปการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน 101 โครงการ 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,277,731.10 บาท (สิบสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ด
บาทสิบสตางค์) 
 คิดเป็นร้อยละของการน าแผนไปปฏิบัติดังนี้ 
 -จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 จํานวน 191 โครงการ 
 -จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่นําไปปฏิบัติ ปี พ.ศ.2565 จํานวน 101 โครงการ 
  คิดเป็นร้อยละ 52.87 % 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1.จํานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจํานวนมากในการดําเนินโครงการ 
 2.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดําเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา  ด้านระบบเสียง
ตามสาย ด้านช่างเทคนิค เป็นต้น 
 3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่เทศบาลตําบลก้อจะดําเนินการ 
 4.ขาดบุคลากรทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพิ่มมากข้ึน 
 5.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทําให้การดําเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า การแก้ไขปัญหาด้านสาธารณภัยในหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความสนใจที่จะร่วมกันแก้ไข ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบและแก้ไขให้แต่ฝุายเดียว 
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 6.ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทํางาน ของ  องค์กร ทําให้การทํางาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 7.การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาและความต้องการของประชาชนครบทุกด้าน แต่ไม่สามารถ
นําไปสู่การปฏิบัติได้ครบถ้วน มีข้อจํากัดด้านงบประมาณและอํานาจหน้าที่ เช่น กฎ ระเบียบและสถานที่ 
 
2.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตําบลก้อ จัดประชุมและรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น และผู้บริหารติดประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ 

1.การดําเนินโครงการของเทศบาลจะบรรลุเปูาหมายที่กําหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  ในปีงบประมาณ
ถัดไป หากได้นําแผนพัฒนาบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว 
หรือว่ามีแผนงานการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน เห็นควรให้ผู้บริหาร
เร่งรัดการดําเนินโครงการ  เพื่อให้สามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และ
ทําให้ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงาน  และดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
สูงสุดของประชาชน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตําบลก้อ ได้มี
ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.การทําแผนงานโครงการที่จะประสานแผนพัฒนา การขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
จะต้องพร้อมด้านข้อมูล ด้านเอกสารประกอบ เช่น ปร.4/ปร.5 ทําให้ทันตามกําหนดการจัดส่งโครงการของ
กรมหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากดําเนินการจัดส่งแผนงานโครงการไม่ทันอาจทําให้โครงการนั้นตกไป  

3.ในปีต่อไปขอให้เทศบาลตําบลก้อจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 
เรียนเก่ง เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียน 

4.หากมีการวางแผนว่าการพัฒนาจะหยุดดําเนินการเมื่อใด และวางแผนว่าหากไม่ประสบผลสําเร็จจะ
ทําอย่างไรให้ยั่งยืน ทําให้ไม่กระทบต่อการดําเนินชีวิตของประชาชน 
 

2.ข้อสังเกต 
 1.จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ทําให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่ประมาณการรายรับไว้ ทําให้บางกิจกรรมโครงการไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 
 2.ตําบลก้อไม่มีเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

 
3.ข้อเสนอแนะ 

 1.ควรประสานงานภาคีเครือข่าย หน่วยงาน ทุกส่วน ร่วมจัดทําแผน/ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2.ควรจัดให้มีการประชุมประชาคมกับประชาชนโดยตรงร่วมกับหน่วยงานอื่นร่วมกับประชาชน 
 3.แผนชุมชนควรมีการจัดทําที่มีการบูรณาการร่วมกันหรือพร้อมๆกัน หากทําก่อนของท้องถิ่นก็ต้อง
ประสานให้ชุมชนนําแผนหมู่บ้าน/ชุมชน มาบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 4.มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนงานแต่ไม่มีงบประมาณควรนําแผนงานประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
 5.การจัดเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เพื่อให้การจัดทําแผนพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
 

4.ผลจากการพัฒนา 
 1.การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปดําเนินการแล้ว สามารถนําไปต่อยอดและดําเนินการต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน 
 2.การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละด้านทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดียิ่งขึ้น ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนได้รับการแก้ไข การปูองกันมิให้เกิดปัญหาที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในชุมชนลดลงและหมดไป 
 
 5.ผลสรุปภาพรวม 
 1.แผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละยุทศาสตร์ที่บรรจุไว้สามารถดําเนินการได้ต่อไป และบรรลุตามเปู าหมาย
โครงการประชาชนได้รับประโยชน์ 
 2.แผนงานในแต่ละด้านเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาที่ครอบคลุมสามารถดําเนินการได้เมื่อมี
ความพร้อมในด้านงบประมาณ สถานการณ์ที่เหมาะสม เร่งด่วนและไม่เร่งด่วน ประชาชนพึงพอใจในการต่อ
การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่  
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2- เรียนประธานสภาอยากเรียนถามท่านประธานถึงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ว่า

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการคัดเลือกมาจากไหนใครเป็นคน
คัดเลือก 

ประธานสภาฯ- ขอตอบเกี่ยวกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตําบล
ก้อ ซึ่งมีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ เมื่อคราวที่ได้รับการเลือกตั้งและมีการ
คัดเลือกในที่ประชุมสภามาแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย (1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่
สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน 3 คน โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธาน
คณะกรรมการ และกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ ซึ่งประธานสภา
ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
ตําบลก้อ และมีสมาชิกสภาอีก 2 คนคือนางสาวโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 1 และนางรําพรรณ์ 
นนท์สุภี สท.เขต 2 เป็นคณะกรรมการ ซึ่งที่ประชุมสภาเป็นคนเสนอชื่อคัดเลือกมา เป็น
คณะกรรมการส่วนอื่นขอคณะผู้บริหารเป็นคนชี้แจง 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –ในส่วนของกรรมการท่านอ่ืนผมขอให้ผอ.ยุทธศาสตร์และ
งบประมาณเป็นคนตอบคําถามให้กับสมาชิกสภาได้รับทราบ 

นางสาวลภัสรดา ดงค าฟู ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ- เรียนประธานสภาที่เคารพ ในการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลก้อ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงคือท่านปลัดเทศบาลที่ย้ายมาใหม่และคณะกรรมการที่เหลือเป็นคณะกรรมการชุด
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เดิมที่แต่ละหน่วยงานคัดเลือกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 
หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาที่เคารพขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ตอบขอ้สงสัยบางทีสมาชิกก็
หลงลืมไปบ้างว่าคณะกรรมการมาจากไหนบ้าง และฝากประธานสภาเรียนถามนายกเทศมนตรี
ในเอกสารรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่นหน้าที่ 33 เกี่ยวกับผลการดําเนินงานปี 2565 อยาก
ทราบเรื่องยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  ข้อ 8 ข้อ 14 ข้อ 15 อยากทราบการใช้เงินรางวัล ตอนที่ประชุมคราวที่แล้ว
ท่านนายกชี้แจงไว้ว่าเงินรางวัลเหลือแสนกว่าบาท จึงขอทราบรายละเอียด และการขุดลอกราง
ระบายน้ําหมู่ที่ 3 ทําไมต้องแยกออกจากโครงการที่แก้ไขปัญหาภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

ประธานสภาฯ -เชิญคณะผู้บริหารตอบข้อสงสัยท่านสมาชิกสภา 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีฯ – ขอนําเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ ตามที่สอบถาม เรื่องยุทธศาสตร์

ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ข้อ 8 
ข้อ 14 ข้อ 15 ตามที่ได้แจ้งท่านสมาชิกสภาว่าเงินรางวัลที่เหลือหนึ่งแสนกว่าบาท  แต่ที่
เทศบาลตําบลก้อ จะขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) จากบ้านก้อหนองไปบ้านก้อทุ่ง คือ
เทศบาลตําบลก้อ ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟูารอบโรงไฟฟูาจากเขื่อนภูมิพล 
จังหวัดตาก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งได้นํามาทําโครงการสองแสนบาท และได้ใช้
งบประมาณเงินรางวัลสมทบอีกแค่นิดเดียว และทําให้ประหยัดงบประมาณของเทศบาล และขอ
แจ้งรายละเอียดต่างๆ เป็นเอกสารภายหลัง 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ ท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามเกี่ยวกับรายงานการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตําบลก้อ (ปี พ.ศ.2561 -2565) ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเทศบาลตําบลก้อ ได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3  
พ.ศ.2561 ข้อ 12 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี หากไม่มีท่านใดเสนอแล้ว ถือว่าที่ประชุมสภาได้รับทราบ 

มติที่ประชุม -รับทราบ 
 

3.เรื่อง ร่างระเบียบสภาเทศบาลต าบลก้อ ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... 
ประธานสภาฯ -สําหรับในเรื่องต่อไป ขอให้นายกเทศมนตรีตําบลก้อ เป็นผู้นําเสนอต่อที่ประชุมสภาได้รับ

ทราบหลักและเหตุผลของการพิจารณาร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลก้อ ว่าด้วยการดําเนินการ
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  

นายอุดม  เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ ต่อไปขอ
นําเสนอหลักการและเหตุผล แห่งร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลก้อ ว่าด้วยการดําเนินการของ
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ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  โดยที่เป็นการสมควรให้มีระเบียบสภา
เทศบาลตําบลก้อ ว่าด้วยการดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.
2565  ตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ความเข้าใจ ในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน โดยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น เมื่อสภาเทศบาลตําบลก้อเห็นชอบแล้ว จะได้
ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับร่างระเบียบสภาเทศบาลตําบลก้อ ว่าด้วยการ
ดําเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....  หรือไม่เชิญสอบถามได้ 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงผู้บริหารอยากทราบว่าญัตติที่ 3 นี้แจ้งเพื่อ
ทราบหรือให้ที่ประชุมรับและลงมติ 

ประธานสภาฯ -เชิญทางคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าส านักปลัด –เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาทุกท่าน 

สําหรับญัตตินี้ต้องขอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ  ลงมติเห็นชอบเพราะเป็นระเบียบที่
ดําเนินการตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ.2565 

ประธานสภา ฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกท่านอื่นอีกหรือไม่ หากไม่มีใครเสนอแล้ว ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 12 เสียง 
  1.นางสาวเพ็ญนภา  ปาสายออ  ประธานสภาเทศบาลตาํบลกอ้ 

2.นายธนัช  มูลใจ   รองประธานสภาเทศบาลตาํบลก้อ  
  3.นายสิทธิพงษ ์ เคลื่อนแก้ว  เลขานุการสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ 
  4.นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  5.นายอนิวัฒน์  สุชัย   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  6.นางสาวโชติกา  วงค์แหว้น  สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  7.นายวีระยุทธ  มาลา   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 1 
  8.นางสาคร  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  9.นางรําพรรณ์  นนท์สุภี   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  10.นางปรีชา  รินท้าว   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  11.นางสาวณัฐมน  ทาเล่   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
  12.นายโสภณ  มาต ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตาํบลก้อ เขต 2 
มติที่ประชุม -ไม่เห็นชอบ  จ านวน - เสียง  
มติที่ประชุม -งดออกเสียง   จ านวน - เสียง  
 
ระเบียบวาระท่ี 6.  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภา ฯ  - สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอให้ที่ประชุมทราบ หรือมีข้อซักถามในวาระอ่ืนๆ นี้

หรือไม่ เชิญเสนอได้ 
ว่าที่ร้อยตรีชัยยุทธ  คุณาพรสุจริต ปลัดเทศบาลต าบลก้อ –เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบล

ก้อ ทุกท่าน ต่อไปขอนําเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2565 ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
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ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วย
การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นและการปฏิบัติหน้าที่ของสภาท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเจ้าหน้าที่
ได้นําสําเนาระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2565 มอบให้กับสมาชิกสภาเทศบาลตําบลก้อ แล้วนั้น เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภา
ต่อไป  

ประธานสภาฯ- ท่านรองประธานสภาจะชี้แจงเรื่องระเบียบกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)
ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

นายธนัช มูลใจ รองประธานสภาฯ- เรียนประธานสภาที่เคารพขอชี้แจงรายละเอียดระเบียบกองทุนฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม(สร้างฝายแกนดินซีเมนต์)ตําบลก้อ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน พ.ศ.2565 ด้วยกองทน
ฟื้นฟูจัดตั้งเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกองทุนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม สร้างฝายแกนดินซีเมนต์ตําบล
ก้อในการจัดการบํารุงรักษา การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการสร้างฝาย ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อให้สิ่งแวดล้อมความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและ
สวยงาม ไม่อันตรายต่อนักท่องเที่ยวและผู้ทําการเกษตรดังนั้นกองทุนได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตําแหน่งต่างๆ ในเอกสารที่แจกให้กับสมาชิกสภาเพื่อดําเนินงานกองทุนฟื้นฟูในด้านกิจกรรม
ต่างๆ ต่อไป 

-และฝากอึกเรื่องขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกัน
ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีทั้งสามวัดโดยผ่านไปด้วยดีขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันจนงานสําเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

ประธานสภาฯ- สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาในวาระอ่ืนอีกไหม 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาถึงนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร เรื่องแรก เรื่องเดิมๆ ที่

ผมเคยเรียนสอบถามไปทางท่านนายกและท่านรับปากจะทําให้แต่ตอนนี้ก็เหมือนเดิมคือเรื่อง
แทงคน์้ํา เรื่องถนนเรื่องรางระบายน้ําแจ้งเรื่องเข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 เคยพูด
เคยสอบถามรความคืบหน้าก็หลายรอบตอนที่ประชุมสภา แต่คําตอบของท่านยังไม่ชัดเจนครั้งนี้
ผมคงขอสอบถามและเรียนถามเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆ เพราะมันก็หลายรอบหลายครั้งบางทีผม
พูดจนสมาชิกบางท่านรําคาญหรือเปล่าไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องจริงที่ผมต้องพูดต้องถาม มันเป็นเรื่อง
จริงที่ควรได้รับการแก้ไขเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนรอบนี้ผมขอคําตอบชัดๆ 
จากท่านนายกว่าจะแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไหมหรือท่านมีเหตุผลอะไรขอ
นายกชี้แจงให้พี่น้องสมาชิกสภาเป็นพยานว่าท่านจะแก้ไขปัญหาเรื่องแทงค์น้ํา เรื่องถนน เรื่อง
รางระบายน้ําหรือไม่ 

2.อยากทราบเรื่องถนนที่เทลูกรังของหมู่ที่ 1 ว่าทําไมต้องได้บ้านเดียวซึ่งถนนการเกษตรทุก
หมูบ่้านเสียหายทุกหมู่บ้านขอนายกชี้แจงด้วย 

3.เรื่องไฟกิ่งย้ายจากถนนสายเอกเข้าไปในเขตชุมชนไม่ทราบว่าเรื่องไปถึงไหนแล้วเมื่อไหร่จะ
ดําเนินการเพราะคิดว่าทุกหมู่บ้านได้ตรวจสอบจุดที่จะย้ายไปเรียบร้อยแล้วขอนายกชี้แจงและให้
ข้อมูลด้วยครับ 

4.อยากทราบและเรียนถามไปทางท่านนายกว่าท่านพอจะให้ข้อมูลในงบประมาณอุดหนุน
เฉพาะกิจที่จัดสรรให้เทศบาลก้อว่าในงบประมาณปี พ.ศ.2566 ของหมู่ 3 และหมู่ 4 ในการ
สร้างถนน คสล.ว่าจะมีการดําเนินการในช่วงไหนเดือนไหนของปี พ.ศ.2566 ขอให้ท่านช่วย
ชี้แจงและให้ข้อมูลในที่ประชุมให้เพื่อนสมาชิกสภาได้ทราบข้อมูลด้วย 

ประธารสภาฯ - เชิญนายกและคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
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นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบข้อ 1 ตอนนี้มันเลยช่วง
อุทกภัยแล้วช่วงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนประกาศพื้นที่ประสบภัย อุทกภัยเราทําไม่ทันต้องรอ
ช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม งบประมาณปี พ.ศ.2566 เราไปใช้งบภัยแล้งจะได้งบเยอะกว่าใน
ข้อที ่2 เรื่องถนนที่ทําหมู่หนึ่ง ถนนที่ส่งไปสองสายคือสายแพะย่าเอ้ือยและถนนสายห้วยต้นป๋อ
เป็นงบประมาณเหลือจ่ายจากกรม เขาตัด 2 โครงการให้เหลือโครงการเดียว เลยได้ทําแต่ถนน
สายห้วยต้นป๋อ เรื่องที่ 3 เรื่องการย้ายไฟกิ่ง ทางการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอลี้ ได้ประมาณ
ราคาให้แล้ว เหลือแค่ย้ายที่ไม่ได้ซ่อมอุปกรณ์อะไรแสนกว่าบาท ทางผู้บริหารได้ปรึกษากันว่ามัน
ไม่คุ้มค่า และจะหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีอ่ืน เรื่องท่ี 4 เรื่องเงินอุหนุนเฉพาะกิจงบประมาณน่าจะ
เข้ามาเดือนมกราคม หากได้รับงบประมาณอุดหนุนแล้ว จะได้มาปรึกษากันอีกที 

ประธานสภาฯ -มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม 
นางสาวโชติกา วงค์แหว้น สท.เขต 2-เรียนประธานสภาที่เคารพฝากเรียนถามนายกเรื่องถนนสายห้วยต้นป๋อ

ที่ทําใหม่เขาเอาลูกลังไปเทใช้รถไถไปปรับเกลี่ย แต่ไม่บดอัดทําให้ถนนมันลื่นทําให้คนที่สัญจรโดย
รถมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มเป็นจํานวนมากล่าสุด ภรรยาท่านนายกมอเตอร์ไซค์ล้มอยากให้นายกช่วย
จัดการด้วย 

ประธานสภาฯ-เชิญนายกและคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ –เรียนประธานสภาที่เคารพขอตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา

เรื่องถนนสายห้วยต้นป๋อ ตอนนี้ผู้รับเหมายังไม่ได้ส่งงานเดี๋ยวแจ้งให้ช่างประสานงานกับ
ผู้รับเหมา 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม 
นายปรีชา รินท้าว สท.เขต 2- เรียนประธานสภาที่เคารพฝากประธานสภาถึงนายกเรื่องน้ํา โครงการ

พระราชดําริตอนนี้ที่เชื่อมมาแท้งหมู่ 4 ตอนนี้ลูกลอย ตัวตัดอัตโนมัติไม่ตัด ทําให้น้ําไหลทิ้งล้น
แท้งค์น้ําไหลตลอดเวลา อยากให้นายกให้คนที่รับผิดชอบเข้าไปแก้ไข 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ -เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องน้ําโครงการพระราชดําริผมรับ
เรื่องไว้เดียวให้กองช่างแจ้งผู้รับเหมาลงพื้นที่แก้ไข 

ประธานสภาฯ -สมาชิกสภาท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ 
นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกเทศมนตรีเรื่องแทงค์น้ําที่ดินสไลน์จะขอ

งบภัยแล้งไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่รู้อยากให้นายกให้ความสําคัญหางบมาซ่อมให้ก่อนซ่อมพอ
ปูองกันไม่ให้มันเสียหายเยอะไปกว่านี้ทางสมาชิกสภาเขต 2 อยากให้ท่านนายกเห็นใจมาซ่อมให้
พี่น้องประชาชนบ้านก้อจอกด้วย 

ประธานสภาฯ –ทางประธานก็ได้ทราบเรื่องแทงค์น้ํามาหลายสมัยประชุมแล้วอยากให้นายกหางบประมาณ
หรือมีงบประมาณที่เหลือมาซ่อมแซมให้หมู ่3 เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วน 

นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพผมรับเรื่องถ้าค่าใช้จ่ายไม่กี่หมื่นบาท
เดีย๋วให้ช่างเร่งดําเนินการให้ 

นางสาวนัฐมน ทาเล่ สท.เขต 2 -เรียนประธานสภาที่เคารพอยากช่วยพูดเรื่องแทงค์น้ําอยากให้นายกเห็น
ใจความเดือดร้อนของประชาชนหมู่ 3 ด้วยช่วยหางบมาซ่อมแซมด่วน 

นายโสภณ มาติ สท.เขต 2 – เรียนประธานสภาที่เคารพฝากถึงนายกขอให้จัดการเรื่องโครงสร้างพื้นฐานให้
ครบทั้ง 4 หมู่บ้านถ้ามีความเดือดร้อนอยากให้ได้ทั้ง 4 หมู่บ้านขอความเห็นใจท่านนายกไม่ใช่ไป
ลงแต่หมู ่1 อย่างเดียวขอเห็นความทุกร้อนของหมู่อ่ืนด้วย 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม 
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นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพปกติผมส่งเรื่องความเดือดร้อนทุก
หมู่บ้านแต่โครงการที่เราส่งโดนตัดตอนที่ก้อทุ่งทํามันช่วงสาธารณะภัยมันเสียหายมากเราก็ดู
เหมือนว่าได้งบเยอะถ้าเป็นงบเทศบาลผมจะจัดสรรให้ครบทั้ง 4 หมู่บ้าน  เรื่องแทงค์น้ําถ้า
สมาชิกจะใช้ไมยู้คาอย่างที่เคยคุยกันไว้สามารถที่จะทําได้ผมรับปากว่าจะดําเนินการให้ 

ประธานสภาฯ -สมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารืออีกไหม 
นายวีระยุทธ มาลา สท.เขต1 –เรียนประธานสภาที่เคารพฝากสอบถามถึงนายกเทศมนตรีเรื่องโครงสร้าง

พื้นฐานของก้อหนองหมู่ 2 จะได้ทําเมื่อไหร่เรื่องถนนการเกษตรไปทางแพะย่าเอ้ือยที่แจ้งของบ
ซ่อมแซมนายกก็ตกลงจะไปซ่อมให้เขาตอนนี้ช่วงเก็บเกี่ยวข้าวโพดสัญจรไม่ได้ชาวบ้านได้ขอรถไถ
ของนายอุทิศ เปี้ยฝั้น ไปดันทําถนนชั่วคราวผมบอกชาวบ้านว่าจะขอใบอนุโมทนาบัตรให้ เรื่อง
เครื่องเสียงในห้องประชุมผมว่าใช้ลําโพงล้อลากดีกว่าเพราะว่าเครื่องเสียงในห้องประชุมใช้ไม่ได้
เลยเสียงบปรับปรุงไปสองสามแสน 

ประธานสภาฯ -เชิญนายกและคณะผู้บริหารตอบข้อซักถามของสมาชิกสภา 
นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีต าบลก้อ  -เรียนประธานสภาที่เคารพเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก้อหนองหมู่ 

2 ผู้รับเหมาตีแบบอยู่ข้างนอกภายในอาทิตย์นี้น่าจะลงพื้นที่ ส่วนถนนแพะย่าเอ้ือยมันโดนตัดไป
โครงการนี้เลยไม่ได้ทําเดี๋ยวจะเอาโครงการเดิมส่งไปขอที่กรมต่อเขาจะประกาศผลเดือนหน้าว่า
โครงการเราจะผ่านไหมถ้าได้จริงเราจะใส่ท่อให้เลย เรื่องเครื่องเสียงภายในห้องประชุมหมอบ
หมายให้นายเปรมชัย จันสุ ดูแลเปลี่ยนถ่านซาร์ตดูแลความเรียบร้อย 

ประธานสภาฯ – ประธานสภาเห็นด้วยในหารซ่อมเครื่องเสียงสมาชิกท่านใดมีเรื่องปรึกษาหารือหรือมีข้อ
ซักถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุมสภาเทศบาลตําบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจําปี 
พ.ศ.2565 และขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมในวันนี้ 

 
ปิดประชุม เวลา  12.20 น. 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้จดรายงานการประชุม       
(นายสิทธิพงษ์  เคลื่อนแก้ว) 

        เลขานุการสภาเทศบาลตําบลก้อ 
 
  ลงชื่อ..................................................... .ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางจีญาภรณ์  ทาฝั้น) 
  วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
 
  ลงชื่อ............................................................กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นางรําพรรณ์  นนท์สุภี) 
  วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
 
  ลงชื่อ............................................เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายวีระยุทธ  มาลา) 
  วันที่ 2 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565 
 


